
1η ημέρα: Αναχώρηση – Σπάρτη 695 χλμ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την Σπάρτη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 
βράδυ θα έχουμε μία πρώτη γνωριμία με την υπέροχη πόλη.

2η ημέρα: Σπάρτη – Γύθειο – Κύθηρα 240 χλμ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και κατευθυνόμαστε προς το εντυπωσιακό Γύθειο. Το Γύθειο, παραθαλάσσιο και 
αρχοντικό αφήνει την πρώτη εικόνα στον επισκέπτη που είναι γεμάτη από χρώματα. Όμορφα νεοκλασικά, βαρκούλες στο λιμάνι 
και το μπλε της θάλασσας συνθέτουν ένα ειδυλλιακό παζλ. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Νεάπολη όπου θα επιβιβαστούμε στο 
πλοίο στις 14:30. Άφιξη μετά από περίπου μία ώρα στο πανέμορφο νησί των Κυθήρων . Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας . Το βράδυ θα έχουμε την δυνατότητα για μία πρώτη γνωριμία με το νησί.

3η ημέρα: Αγ.Πελαγία – Παναγία Μυρτιδιώτισσα – Χώρα – Καψάλι 60 χλμ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για τη μεγαλύτερη μονή των Κυθήρων. Βρίσκεται στην περιοχή των Μυρτιδίων στα δυτικά 
του νησιού και είναι χτισμένη σε ένα φυσικό βραχώδες άνοιγμα, ανάμεσα από πάρα πολλές μυρτιές. Η εικόνα της Παναγίας της 
Μυρτιδιώτισσας είναι το πολυτιμότερο κειμήλιο του νησιού και είναι η απανταχού προστάτιδα των Κυθηρίων. Αφού περιηγηθούμε 
στον όμορφο χώρο και τους κήπους της μονής αναχωρούμε για την πρωτεύουσα του νησιού, Χώρα ή Κύθηρα. Ο οικισμός σίγουρα 
θα σας εντυπωσιάσει, όπως θα περπατάτε μέσα στον γραφικό κεντρικό δρόμο του με τις καφετέριες, τα μικρά καταστήματα, τις 
παραδοσιακές καμάρες του και την εκκλησία του Εσταυρωμένου (αφιερωμένη στη Σταύρωση του Χριστού). Συνεχίζοντας τη διαδρομή 
μας φτάνουμε στο εντυπωσιακό Ενετικό Κάστρο του 16ου αιώνα, απ’ όπου η θέα προς την Κρήτη είναι κυριολεκτικά μαγευτική! Σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε μέσα στο Κάστρο την αξιόλογη Συλλογή των Οικοσήμων, η οποία αφηγείται την ιστορία της τοπικής 
Αριστοκρατίας στα χρόνια της Ενετοκρατίας. (είσοδος 2 Ευρώ/άτομο). Στη συνέχεια με το πούλμαν θα κατηφορίσουμε προς το 
Καψάλι, το πανέμορφο λιμάνι της Χώρας. Θα απολαύσουμε την υπέροχη παραλία του, τα θαλάσσια σπορ, ενώ στον παραλιακό 
πλακόστρωτο δρόμο του υπάρχει πληθώρα εστιατορίων, μπαρ και καφέ. Τέλος, μετά την εκεί παραμονή μας για κολύμπι, καφέ ή 
φαγητό θα επιστρέψουμε στο κατάλυμά μας.

4η ημέρα: Αγ. Πελαγία – Ποταμός – Μυλοπόταμος – Αβλέμονας 60 χλμ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για τον Ποταμό. Κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, του μεγαλύτερου χωριού των Κυθήρων, 
συναντάμε παλιά αρχοντικά, νεοκλασικά κτίρια, ενώ γραφικά σοκάκια ξεδιπλώνονται κάτω από καλοδουλεμένες ημικυκλικές καμάρες. 
Επίσης, καφενεία, πολύχρωμα καταστήματα με πλούσιες βιτρίνες συμπληρώνουν την παραδοσιακή εικόνα του σημαντικότερου 
τμήματος του Ποταμού. Η κεντρική πλατεία του διαθέτει πλούσια ιστορία. Η γραφική διαρρύθμισή της με τα κτίρια που την περιβάλλουν 
προσφέρουν στον επισκέπτη χαλάρωση. Επόμενος προορισμός μας είναι το χωριό Μυλοπόταμος που βρίσκεται στα δυτικά των 
Κυθήρων. Ο Μυλοπόταμος είναι ένα από τα παλαιότερα χωριά του νησιού με πλούσια αρχιτεκτονική, γι’ αυτό κι έχει χαρακτηριστεί 
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ως παραδοσιακός οικισμός. Θα επισκεφτούμε τον μέχρι πρόσφατα εντυπωσιακό καταρράκτη της 
«Νεράϊδας» ή «Φόνισσας», στον οποίο το νερό έπεφτε από ύψος 15 μέτρων. (Δυστυχώς, λόγω παρατεταμένης ξηρασίας το νερό 
ίσως να έχει στερέψει). Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και η καταπράσινη ρεματιά των νερόμυλων, η κεντρική πλατεία με τα 
αιωνόβια πλατάνια και το εντυπωσιακό καμπαναριό του 19ου αιώνα της εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπους. Συνεχίζουμε για το ισως 
το πιο όμορφο χωριό των Κυθήρων τον Αβλέμονα. Βρίσκεται στα ανατολικά των Κυθήρων, παραθαλάσσιο με γραφικούς κολπίσκους. 
Η μικρή «πισίνα» είναι μαγική. Θα έχουμε χρόνο για κολύμπι , καφέ ή φαγητό καθώς και για μία βόλτα στο Ενετικό Φρούριο . Στην 
συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: Αγ.Πελαγία – Λιβάδι – Χώρα – Καψάλι – Κρουαζιέρα Χύτρα 55 χλμ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για το Λιβάδι μεγάλο εμπορικό κέντρο µε ένα από τα πιο επιβλητικά μνημεία των Κυθήρων 
την πέτρινη γέφυρα του Κατουνίου. Κτίστηκε την περίοδο της Αγγλοκρατίας και είναι το μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι που χτίστηκε 
στον Ελλαδικό χώρο. Το μήκος του φτάνει τα 110μ. το ύψος του τα 15μ. και το πλάτος τα 6μ. Χαρακτηριστικό του είναι ότι στηρίζεται σε 
13 τόξα σε απόλυτη συμμετρία και 12 θυρίδες. Συνεχίζουμε για την Χώρα όπου θα έχουμε χρόνο για τις τελευταίες μας αγορές μέσα 
στα γραφικά σοκάκια . Τέλος καταλήγουμε στην παραλία του Καψαλίου για ελεύθερο χρόνο . Προαιρετικά σας προτείνουμε ίσως 
την πιο μαγική εμπειρία στο νησί, την Κρουαζιέρα στην Χύτρα ή αλλιώς Αυγό, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση απέναντι από 
το λιμάνι του Καψαλίου. Διαθέτει μια θαλάσσια σπηλιά από την νότια πλευρά της με χρώματα που σε μαγεύουν έξω αλλά και μέσα 
στο βυθό. Στο τέλος αυτής της σπηλιάς υπάρχει ένα καταφύγιο για φώκιες. Στα απόκρημνα αυτά βράχια, έχουν χτίσει τις φωλιές 
τους οι μαυροπετρίτες (Βαρβάκοι), σπάνιο είδος και προστατευόμενο.
Επίσης στο δύσβατο έδαφος της Χύτρας είναι ανθισμένο παντού το τοπικό “λουλούδι” του νησιού η “Σεμπρεβίβα” η οποία μαζεύεται 
τον Ιούνιο από έμπειρους ντόπιους κατοίκους λόγω των δύσκολων περασμάτων. Στην συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ προαιρετική έξοδος για διασκέδαση στον κοντινό χωριό Ποταμός να αποχαιρετήσουμε το νησί με τις καλύτερες εντυπώσεις.

6η ημέρα: Κύθηρα – Νεάπολη – Θεσσαλονίκη 795 km 
Πρωινό και αναχώρηση για το Διακόφτι όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο μας . Άφιξη στην Νεάπολη και επιστροφή στην Θεσσαλονίκη 
με ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχ Ξενοδοχεία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

Παιδί έως 12 
ετών

Τιμή σε 
μονόκλινο

28/7 & 
4,11,18,25 /8

Σπάρτη : LACONIA 2* plus
Αγία Πελαγία : VERARDOS 3*

Πρωινό

345 329 195 445

Σπάρτη : MENELAION 3* plus
Αγία Πελαγία : PANDONIA/ANATOLI 3*

375 365 195 465

 
Σας θυμίζουμε πως στο λεωφορείο τηρείται σχολαστικά ο προβλεπόμενος αριθμός ταξιδιωτών και όλα τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα. Το λεωφορειο απολυμαίνεται πριν από κάθε αναχώρηση και ο οδηγός φροντίζει καθημερινά τον αερισμό και την 
καθαριότητα του λεωφορείου.

ΚΥΘΗΡΑ 6 ημέρες

HAPPY BUS


